
    

Kwaliteitsthema’s 

ZORGLEEFPLAN 
Even stilstaan bij de kwaliteit van zorg 

ACTIE 

Waarom dit bericht 

De audit is weer in zicht en mede 

daardoor realiseren we ons hoe 

belangrijk het is om je bewust te 

zijn van de kwaliteit van zorg. 

Daarom willen we deze week even 

het kwaliteitsthema: zorgleefplan 

onder de aandacht brengen.  

Wat kun je gaan doen 

Ga met collega’s in gesprek over 

onderstaande punten. Met als doel 

om weer even bewust te zijn van dit 

thema: hoe gaan wij daarmee om, 

welke wijze van handelen moeten 

we behouden en welke wijze van 

handelen verdient verbetering? 

Blijven leren 

Wil je jezelf blijven ontwikkelen en wil je binnen dit thema wat leren, weer even je 

kennis verfrissen of verdiepen? Zie onderstaande verwijzingen naar documenten: 

 

http://www.kingarthurgroep.nl/Werkenbij/ABC-tje.aspx > Zorgplan & rapportage 

Vragen? Ga te rade bij alle deskundigheid die bij KAG aanwezig is: collega’s en kingarturgroep.nl 

Zorgleefplan 

Vragen die in je het team of aan jezelf kunt stellen: 

- Hoe gaan wij om met het zorgleefplan, wat zijn de afspraken hieromtrent? 

- Hoe zorgen jullie dat iedereen voldoende op de hoogte is van de zorgleefplannen? 

- Wie is er verantwoordelijk voor de zorgleefplannen en is dat voldoende duidelijk? 

- Worden er ongeveer 2 keer in het jaar zorgleefplan gesprekken gevoerd? 

- Hoe zorgen we met het zorgleefplan voor meer persoonsgerichte zorg? 

- Wat moeten we behouden en wat kan beter in de persoonsgerichte zorg? 

- Weet je op welke wijze KAG rapporteert en welke waarden, normen en richtlijnen 

neem jij mee als je rapporteert (zijn we ons bewust dat iedereen inzagerecht heeft?) 

 

- Over bovenstaande heb je kunnen nadenken, besproken met je collega’s en mogelijk 

ideeën uitgewisseld. Dan kunnen we over het volgende denken: 

- Wat gaat goed en moeten we blijven waarborgen? 

- Wat verdient aandacht en hoe kunnen we dit mogelijk verbeteren? 

http://www.kingarthurgroep.nl/Werkenbij/ABC-tje.aspx

